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אור זרוע1

 החדש אסור מן התורה בכל מקום. … ותימה הואיל וחדש נוהג בחוץ לארץ ונוהג נמי בשל עכו"ם האיך אנו קונים תבואה
 מן העכו"ם ולא חיישינן לחדש בשלמא תבואה שנזרעה לפני העומר ונשרשה לפני העומר אתי שפיר שאנו קונין תבואה מן
 העכו"ם ואוכלין … הלכך היכא שנזרעה לפני העומר ונשרשה לפני העומר. אף על גב דחדש נוהג [ב]חוץ לארץ ונוהג נמי

 בשל עכו"ם שפיר אכלינן מניה דהאיר המזרח מתיר האידנא לדברי הכל. אבל תבואה שנזרעה לאחר העומר הא ודאי אסירא
 עד שיבוא העומר הבא והואיל וחדש נוהג בחוץ לארץ דאורייתא ונוהג נמי בשל עכו"ם דאורייתא בחוץ לארץ כדתנן החדש
אסור מן התורה בכל מקום. וקא חזינן שחורשין וזורעין לאחר הפסח אם כן היכי אכלינן מינה הא הוי לה ספיקא דאורייתא.

ונראה בעיני אני המחבר לפסוק הלכה דחדש חוץ לארץ דרבנן וספיקא דרבנן לקולא …

 ותו הואיל והמשניות והתנאים חלוקים בדבר וחזינן נמי אומראם דאיכא דעבדי הכי [ואיכא דעבדי הכי] ולא אתמר הלכתא
 לא כמר ולא כמר ואיכא שעת הדחק דאי אפשר לן שלא לקנות תבואה מן העכו"ם אית לן לסמוך סתם משנה והתנאים

 והאמוראים דסברי חדש חוץ לארץ דרבנן ולא חיישינן לספיקא. … הא למדת שסומכין על דברי יחיד במקום רבים בשעת
 הדחק. כל שכן הכא דרבים ורבים נינהו שיש לסמוך עליהם בשעת הדחק. … הלכך כל שכן הא דאתינא עלה דרבים ורבים

 נינהו ואיכא דעבדי הכי ואיכא דעבדי הכי ואיכא שעת הדחק דלא אפשר לן שלא לקנות תבואה ולחם מן העכו"ם. ולא
אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר כל שכן דסמכינן אתנאי ואמוראי דסברי חדש חוץ לארץ דרבנן ולספיקא לא חיישינן

 אלא ודאי אותם ישראלים שיש להם שדות בחוץ לארץ וחורשים לאחר הפסח וזורעים וקוצרים ההיא תבואה ודאי אסורה
1עד שיבוא הפסח לשנה הבאה ויתירנה האיר המזרח

שלחן ערוך2

2אסור לאכול חדש אף בזמן הזה בין לחם בין קלי בין כרמל עד תחלת ליל י"ח בניסן ובארץ ישראל עד תחלת י"ז בניסן:

 אסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן שנאמר ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד
עצם היום הזה והאידנא דליכא עומר אסור כל יום ט"ז ובחוץ לארץ שעושין ב' ימים אסור כל יום י"ז עד תחלת ליל י"ח:

איסור חדש נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים:

תבואה שלא השרישה קודם לט"ז בניסן אסורה עד שיבא העומר הבא:

 הגה ומכל מקום כל סתם תבואה שרי לאחר הפסח מכח ספק ספיקא ספק היא משנה שעברה ואם תמצא לומר משנה זו מכל
 מקום דילמא נשרשה קודם העומר ובמיני תבואה שזורעים ודאי לאחר פסח כגון במקצת מדינות שזורעים שבולת שועל

 ושעורים לאחר פסח אז יש לו להחמיר אחר הקציר אם לא שאין דלתות המדינה נעולות ורוב התבואה באה ממקום אחר
 שזורעין קודם הפסח וכן בזמן שימות החורף נמשכים לאחר פסח ובכל הגליל ההוא זורעים לאחר פסח דברים המזכרים יש
 להחמיר ולחוש מן הסתם אבל אין להורות לאחרים במקום שרוב שתייתן ואכילתן ממינים אלו כי מוטב שיהיו שוגגין ואל

3יהיו מזידין:

ב"ח3

 אמנם המנהג פשוט במלכותינו לנהוג היתר ואף גדולי התורה שהיו לפנינו מהר"ר שכנא ז"ל ומהר"ר שלמה לוריא
 ותלמידיהם לא היו אוסרין ושותין השכר שנעשה מתבואה שלא התירו העומר זולת מקצת חסידים מקרוב נזהרו באיסור זה

…

 [ועיין שם שהאריך להוכיח שלדינא באמת אינו נוהג בשל נכרים, והעלה:] ולכן אין לשום גדול להורות הוראה לאיסור הפך
 המנהג שנהגו על פי גדולי ישראל להיתר ומי שרוצה להחמיר לעצמו מדת חסידות הוא ולא יורה לאחרים דלא ליתי

4לאינצויי ודוקא במי שהורגל בשאר פרישות ומפורסם לחסיד רשאי לנהוג לאיסור גם בזו ...

.אור זרוע הלכות ערלה וחדש סימן שכ"ח1
שלחן ערוך או"ח תפט:י.2
שם יו"ד רצג:א-ג.3
.ב"ח יו"ד שם4
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אבני נזר4

 אולם זאת שמעתי בבירור שמה שחסידי פולין אינם נזהרים באיסור חדש נצמח מחמת כי בבית הרבי מלובלין זצללה"ה היו
5נותנים על השלחן גראפים חדש כי הרבי אמר מאחר שזקנו הב"ח התיר לו אין לו לחוש

מגן אברהם5

 ונראה לי דהעולם סומכין על מ"ש ר"ב דחדש בחוץ ארץ מדרבנן (וכן כתב בליקוטי מהרי"ל) לא גזרו עתה בחוץ לארץ כיון
6שאין אנו סמוכין לארץ ישראל עכ"ל. … כן נראה לי ליישב מנהג העולם … אבל בעל נפש יחמיר במה שאפשר לו ליזהר:

גר"א6

 וכבר הכו על קדקדו [של הב"ח] כל האחרונים ושגגה יצאה מתחת ידו וטובה ה"ל לבאר הגולה כאן השתיקה ומגן אברהם
 רצה ליישב [על פי?] דברי סה"ת אבל דבריו דחוקים מאד וכתב בעצמו שרצונו ליישב המנהג אבל בעל נפש כו' אבל אין

7דבריו כדאי אפילו ליישב במנהג ...

גר"ז7

ועכשיו אין העולם נזהרים כלל באיסור חדש. [ועיין שם שהביא דברי המתירים, האור זרוע, הב"ח, הט"ז והמגן אברהם] … 

 אבל כל בעל נפש לא יסמוך על המתירים הללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לו כהסכמת רוב הראשונים והאחרונים
8שחדש נוהג מן התורה אף בחוץ לארץ ובכל מקום אף בשל נכרים כי כן עיקר.

ערוך השלחן8

 ולפי זה נתגלה לנו טעמי רבותינו המקילים ודברים ברורים הם כשמש בצהרים ואלמלי ראו הגדולים שטרחו למצא היתר לפי
 גודל הצער מאיסור זה במדינות שלנו לא היו מאריכים בפלפולים אחרי שהדרך ישר לפנינו מגאון קדמון [האור זרוע] …

9ועתה ישמח לבבינו ותגל נפשינו ללמד זכות על כלל ישראל ...

חת"ם סופר9

 ראה זה ראיתי מנהגי מורי הגאון מ' נתן אדלר זצ"ל שביום טוב של סוכות לא קרא ללוי למי שאוכל חדש כי באותו זמן
 כבר נקצרו השעורים שהם חדש קודם העומר והלוי קורין לפניו בבי"ט של סוכות ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם

 היום הזה עד הביאכם וזה יברך על התורה ויקרא לפנו מקרא זה ושוב ישתה שכר ויין שרף ויאכל פתו המחומץ בשמרי שכר
שלרוב פוסקים גם בזמן הזה הוא דאורייתא

 וכיוצא זה השתא הכא שנת השמיטה אינה ראויה לקרות בתורה לא יגוש את רעהו למי שלא עשה פרוזבל ערב ראש השנה
 העבר בכניסת שמיטה וגם יעשה פרוזבל ערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה ביציאתו לצאת ידי כל הפוסקים החולקים בזה

10עיין חו"מ סימן ס"ז כיוצא באלו ראוי' להחסידים לזהר ...

.שו"ת אבני נזר חו"מ סימן קט"ו ד"ה אולם5
.מגן אברהם סוף סימן תפ"ט ס"ק י"ז6
.ביאור הגר"א יו"ד שם אות ב'7
.שלחן ערוך הרב או"ח סוף סימן תפ"ט סעיף ל'8
.ערוך השלחן יו"ד סוף רצג:ו9

.שו"ת חת"ם סופר או"ח סוף סימן ט"ו10
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